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 ZOE R110  מפרט טכני 
R110 דגם

5AQ 60b דגם מנוע
סינכרוני חשמלי עם רוטור סלילי סוג מנוע

109/3,395-10,886 הספק מירבי )סל”ד/כ”ס(
22.9/500-3,395 מומנט מירבי )סל”ד/קג”מ(

0 פליטת מזהמים CO2 )גרם/ק”מ(
תיבת הילוכים

הילוך יחיד עם תיבת הפחתה סוג התיבה
קדמית הנעה

סוללה

LITHIUM-ION טכנולוגיה
41 )kWh( קיבולת

400V מתח כולל
172 )Wh/Km( צריכת חשמל מתוקננת

12/192 מספר מודולים/תאים
305 משקל )ק״ג(

ביצועים

135 מהירות מירבית )קמ”ש(
11.4 זינוק מ-0 ל-100 קמ”ש )שניות(

306 ק״מ טווח נסיעה*
משקלים

1,575 משקל עצמי )ק”ג(
1,954 משקל כולל מותר )ק”ג(
379 משקל מטען להעמסה

1,120 עומס מירבי מותר בסרן הקדמי
1,040 עומס מירבי מותר בסרן האחורי

מערכת היגוי

הגה כוח בעל תגבור חשמלי משתנה סוג
10.56 קוטר סיבוב בין מדרכות )מטר(
2.73 סיבובים בין נעילות

מתלים

פסאודו מק׳פרסון קדמיים
סרן אחורי עם קורת פיתול אחוריים

בלמים

דיסק מאוורר קדמיים
תוף אחוריים

ABS, EBA, EBD, ESC, ASR, UCL מערכות בטיחות
צמיגים

195/55 R16 מידת צמיגים
אחריות

3 שנים או 100,000 ק"מ )המוקדם מביניהם( אחריות לרכב
8 שנים או 160,000 ק"מ )המוקדם מביניהם( אחריות לסוללה ולמערכת ההנעה החשמלית

)*( לפי נתוני תקן WLTP. מובהר כי טווח הנסיעה בפועל נמוך יותר ומושפע, בין היתר, ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה ברכב, מצב הצמיגים, טופוגרפיה, שימוש 
באביזרים, תנאי הסביבה, קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן טעינה תקין.



INTENSE מפרט אבזור
אבזור נוחות ותפעול

+ TFT לוח מחוונים דיגיטלי
+ חיישני אורות וגשם
+ מתג שינוי Skin לוח מחוונים
+ כיוונון גובה אורות חשמלי + עוצמת בהירות לוח מחוונים
+ בקרת אקלים אלקטרונית
+ נעילה מרכזית נפרדת לתא המטען
+ 4 חלונות חשמל עם הפעלה בלחיצה אחת לנהג
+ Hands Free כרטיס מפתח חכם לפתיחת הרכב והנעה
+ בקרת שיוט נשלטת מגלגל ההגה הכוללת מגביל מהירות
+ גלגל הגה מתכוונן לגובה ולמרחק )טלסקופי(
+ מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית
+ מושבים קדמיים מסוג Techline כולל לוגו .Z.E במושב נהג
+ ריפוד אפור בהיר עם ציפוי ®Teflon מונע כתמים ודוחה מים
+ גימור פנימי אפור כהה ושחור
+ AUX, USB, SD הכוללת מסך מגע "7.0, שליטה מלאה על שמע ומערכת ניווט וחיבורי R-Link 2.0 מערכת מולטימדיה
+ 3D Sound By Arkamys™ 4X35W מערכת שמע 4 רמקולים בהספק
+ מצלמת רוורס )משולבת במערכת המולטימדיה( + חיישנים אחוריים
+ קישוריות Bluetooth לחיבור טלפון נייד )*(
+ תא כפפות נסגר בנפח 7 ליטר
+ תאי אחסון לבקבוקים בנפח 1.5 ליטר בדלתות קדמיות
+ תאי אחסון במושבים קדמיים ואחוריים
+ קונסולה מרכזית עם תא אחסון
+ מראה מרכזית עם מצב יום/לילה
+ סוככי שמש עם מראות איפור + תאורה לנוסע ולנהג  
+ מושב נהג מתכוונן למרחק
+ משענות ראש אחוריות מתכווננות לגובה

אבזור חיצוני
+ Bangka 16" חישוקי אלומיניום
+ ידיות דלתות בצבע הרכב
+ מראות חיצוניות בצבע שחור מבריק
+ תאורת איתות במראות צד
+ LED תאורת יום אוטומטית
+ פגושים בצבע הרכב

Z.E אבזור
+ כפתור ECO לנהיגה חסכונית
+ מחשב דרך עם ניטור טעינה/פריקת סוללה בזמן אמת
+ כבל טעינה ארוך
+ שקע טעינה קדמי עם לוגו Renault + מתג פתיחה חשמלי מתא הנהג

אבזור בטיחותי
+ EURO NCAP )2013( חמישה כוכבים במבחן הריסוק
+ חיווי אזהרה קולי .Z.E להולכי רגל
+ 4 כריות אוויר
+ הבהוב אוטומטי של אורות אזהרה בזמן בלימת חירום
+ עוגני איזופיקס במושבים האחוריים ובמושב לצד הנהג
+ זיהוי תמרורי תנועה
+ זיהוי הולכי רגל
+ בקרת סטייה מנתיב
+ ניטור מרחק מלפנים
+ זיהוי רכב דו גלגלי
+ מתג ניתוק כרית אוויר קדמית במושב ליד הנהג
+ חגורות בטיחות אחוריות עם שלוש נקודות עיגון
+ חגורות בטיחות קדמיות אדפטיביות, מתכווננות לגובה עם קדם מותחנים ומגביל עומס ושלוש נקודות עיגון
+ ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה
+ EBD - מערכת לחלוקת עומס בלימה
+ TPMS - חיישני ניטור לחץ אוויר בצמיגים
+ EBA - מערכת סיוע לבלימת חירום
+ )UCL( ובקרת תת היגוי )ASR( עם בקרת אחיזה ESC - מערכת בקרת יציבות
+ ETC - מערכת בקרת אחיזה למניעת החלקה
+ HILL START ASSIST - מסייע בהתחלת נסיעה במדרון

)*( תאימות מכשיר הסלולר לתוכנת ה-BLUETOOTH אינה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל ואין היצרן מחוייב לכך.



מידה )מ”מ( תיאור בשרטוט
מרחק סרנים 2,588 A
אורך כללי 4,085 B
839 שלוחה קדמית C
657 שלוחה אחורית D

רוחב מפתח גלגלים קדמי 1,511 E
רוחב מפתח גלגלים אחורי 1,510 F

1,730/1,945 רוחב כללי )כולל/ללא מראות חיצוניות( G
גובה כללי 1,562 H
גובה כללי )עם דלת תא מטען פתוחה( 2,028 H1
724 גובה סף תא המטען J
120 מרווח גחון K

אורך תא נוסעים )מושב אחורי עד דשבורד( 1,678 L
מרווח מרפקים - מושבים קדמיים 1,384 M
מרווח מרפקים - מושבים אחוריים 1,390 M1
מרווח כתפיים - מושבים קדמיים 1,365 N
מרווח כתפיים - מושבים אחוריים 1,320 N1
904 מרווח ראש - מושבים קדמיים )בזוית 14 מעלות( P
826 מרווח ראש - מושבים אחוריים )בזוית 14 מעלות( Q
941 רוחב מפתח עליון - פתח תא המטען Y
899 רוחב מפתח תחתון - פתח תא המטען Y1

רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים 1,037 Y2
685 גובה מפתח תא המטען Z

אורך הטענה מירבי עם מושבים אחוריים מקופלים 1,426 Z1
622 גובה הטענה מתחת למדף אחורי Z2
560 גובה הטענה מאחורי ספסל אחורי Z3

338 ליטר נפח תא מטען
1,225 ליטר נפח תא מטען מירבי )עד לגג עם מושבים אחוריים מקופלים(

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות עפ"י התקנים האירופאיים המחייבים, נתונים אלה מבוססים, בין 
היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. היצרן ו/או היבואן שומרים 
לעצמם את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

  | www.renault.co.il  |  *5501 :לפרטים נוספים חייגו מכל טלפון

5 כוכבי בטיחות במבחן
EURO-NCAP

רמת האבזור הבטיחותי: 0

רמת בטיחות נמוכהרמת בטיחות גבוהה 1 2 3 4 5 6 7 80

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

כריות אוויר4 
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל 

מצלמת רוורס
חיישני חגורות בטיחות

שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום

זיהוי תמרורי תנועה
זיהוי רכב דו-גלגלי

מקרא:     מערכת מותקנת בדגם הרכב      מערכת אופציונלית להתקנה      מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

נתוני צריכת חשמל*
טווח נסיעה חשמלית )ק״מ(צריכת חשמל )וואט שעה/ק״מ(דגם

 ZOE  R110172*306 ק״מ

מדד זיהום אוויר**
זיהום
מירבי

זיהום
מזערי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

*עפ״י נתוני יצרן. לפי נתוני תקן WLTP מובהר כי טווח הנסיעה בפועל נמוך יותר ומושפע, בין היתר, ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה ברכב, מצב הצמיגים, טופוגרפיה, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה, 
קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן טעינה תקין. **המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009.
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